
   Centre 
   d’ Acollida 
   d’ Animals 
       Domèstics 
del  Moianès

 N-141 Km. 29 Polígon Industrial Pla Romaní
 08180 Moià - N.Z.:B-2500710
 Telfs. 93 820 92 01 – 605  11 18 82
                     

FORMULARI DE VOLUNTARIAT

Sol.licito forma part de l’equip de voluntariat del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del Moianès, que accepto i 
conforme a les normes de voluntariat del centre, ofereixo la meva col.laboració en les diferents activitats que es 
desenvolupen:
Dades     personals  

Nom i cognoms: 

DNI/NIF/NIE:  Data de Naixement: 

Adreça: 

Municipi:  C. P:    Provincia: 

Telèfons:  

E-Mail: 

Disponibilitat temporal:   matins   tardes  caps de setmana   festius    puntualment 

Activitats     de     voluntariat     (indicar     amb     una     creu):  

• Treball de camp en:

 Programa “Control de colònies de gats de carrer”. Colònia: 

 Trasllat d’animals en casos puntuals.  Vehicle propi:                 sí          no

 Passejar animals del CAADM

 Rescat d’animals en situacions difícils

 Altres: 

• Acollida temporal d’animals

Mascotes al seu càrrec actualment: 

 Cura de cadells

Experiència:   sí    no          gossos        gats   

 Acollida d’animals en casos de post-operatori, salut delicada....

Experiència:   sí    no        gossos            gats    /  

x         x
Signatura         Segell i signatura del CAADM

MOIÀ,   de  de 201

La persona signant facilita voluntàriament les seves dades i manifesta el seu consentiment per que siguin utilitzades en comunicacions i consultes referents al centre. 
En qualsevol cas, s'aplicarà el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de  Protecció de dades de caràcter personal.  Pot exercir els drets d’accés,  
rectificació, cancel·lació i oposició davant  del CAADM a N-141 Km. 29 -  Polígon Industrial  Pla Romaní - 08180 Moià o mitjançant un correu electrònic  a l'adreça:  
caadmoianes@moia.cat
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